ทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ.2561
วิสัยทัศน*
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน
ด0วยหลักธรรมาภิบาล มุ4งสู4การเป6นเมืองแห4งคนดีและมีคุณภาพ
พันธกิจ
เพิ่มโอกาสในการได0รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ให0แก4ประชากรวัยเรียนทุกคนอย4างทั่วถึง พัฒนา
ผู0เรียน ให0เป6นบุคคลแห4งการเรียนรู0 มีคุณธรรม มีความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานและพัฒนา
สู4มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป6นไทย
ค-านิยมองค*กร
B : BEST PRACTICES หมายถึง มีผลงานดีเด4น (มีผลงานดีเด4นที่ได0จากการปฏิบัติงาน)
E : ENJOY
หมายถึง มีความสุข (ทํางานอย4างมีความสุข)
S : SURVICE MIND หมายถึง บริการด0วยใจ (ยิ้มแย0มแจ4มใส พูดจาไพเราะ
บริการรวดเร็ว)
T : TEAM WORK
หมายถึง การทํางานเป6นทีม (ร4วมคิด ร4วมทํา ร4วมรับผิดชอบ)
เป.าประสงค*
1. ผู0เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู4ความเป6นสากล
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได0รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย4างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได0อย4างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. ผู0เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงคS และค4านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เน0นการมีส4วนร4วมจากทุกภาคส4วนในการจัดการศึกษา
เป.าหมายหลักของการพัฒนา
จากวิสัยทัศนSดังกล4าวจึงเป6นภารกิจสําคัญที่จะต0องขับเคลื่อนการจัดการศึกษาไปสู4ภาพใน
อนาคต โดยกําหนดเปUาหมายหลักในการพัฒนา 3 ส4วน ได0แก4
1. นักเรียนเป6นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ และมีความสามารถในการแข4งขันและ
สมรรถนะที่สําคัญสําหรับศตวรรษที่ 21 ( 3R 8C )
2. โรงเรียนมีคุณภาพได0มาตรฐานและเป6นสถานศึกษาแห4งความดี
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีคุณภาพได0มาตรฐาน มีการบริหารงานด0วยความโปร4งใส
เที่ยงธรรม
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ยุทธศาสตร*
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู0เรียนและส4งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร0างขีดความสามารถในการแข4งขัน
3. ส4งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข0าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู0อย4างมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร0างคุณภาพชีวิตที่เป6นมิตรกับสิ่งแวดล0อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส4งเสริมการมีส4วนร4วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร*ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย+ทรงเป,นประมุข
1.1 น0อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด0านการศึกษา
หรือ “ศาสตรSพระราชา” มาใช0ในการจัดกระบวนการเรียนรู0อย4างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝ[งและเสริมสร0างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันทS สันติวิธี ต4อต0านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยSทรงเป6นประมุข
1.3 เสริมสร0างความรู0ความเข0าใจที่ถูกต0องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยS
ผ4านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู0ประวัติศาสตรSและความเป6นพลเมือง
2. ปลูกฝ1งผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และค6านิยมที่พึงประสงค+
2.1 ส4งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห0องเรียน ที่เอื้อต4อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคSตามหลักสูตรและค4านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร0างความรู0ความเข0าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม4 เช4น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต4างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม4 ภัยจากไซเบอรS
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
3.1 เขตพื้นที่ชายแดน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร0อยละ 100 ของนักเรียนได0รับการสร0างภูมิคุ0มกัน ปUองกันและแก0ไขป[ญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
2. ร0อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคSตามหลักสูตรและ
ค4านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ
3. ร0อยละ 100 ของสถานศึกษานํา “ศาสตรSพระราชา” มาใช0ในการจัดกระบวนการเรียนรู0
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ยุทธศาสตร*ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู5เรียน และส-งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร5างขีดความสามารถ
ในการแข-งขัน
แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอย6างมีคุณภาพดายการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 จัดการเรียนรู0ให0สอดคล0องกับหลักสูตร ตามความจําเป6นและความต0องการของผู0เรียน
ชุมชน ท0องถิ่น และสังคม
1.2 ส4งเสริมการเรียนการสอนให0ผู0เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษา
อาเซียนอย4างน0อย 1 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให0มีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสู4การพัฒนา
คุณภาพผู0เรียนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
2.1 พัฒนาผู0เรียนระดับก4อนประถมศึกษา ให0มีพัฒนาการทางด0านร4างกาย อารมณS จิตใจ สังคม
และสติป[ญญา ให0มีความพร0อมเข0าสู4การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส4งเสริมสนับสนุนให0ผู0เรียนสามารถอ4านออกเขียนได0ตามช4วงวัย
2.3 ส4งเสริมสนับสนุนให0ผู0เรียนมีนิสัยรักการอ4าน
2.4 ส4งเสริมการจัดการเรียนรู0ที่ให0ผู0เรียนได0เรียนรู0ผ4านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน0นทักษะกระบวนการ ให0เกิดทักษะการคิดวิเคราะหS คิดแก0ป[ญหา และคิดสร0างสรรคSในทุกกลุ4ม
สาระการเรียนรู0 ทั้งในและนอกห0องเรียน
2.5 ส4งเสริมให0ผู0เรียนมีทักษะการเรียนรู0ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝ[งทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรSและจิตวิทยาศาสตรSให0กับนักเรียนระดับก4อน
ประถมศึกษาตามโครงการบ0านนักวิทยาศาสตรSน0อย ประเทศไทย
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช0สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห0องสมุดและแหล4งเรียนรู0ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู0ได0ทั้งในห0องเรียน และนอกห0องเรียน เพื่อให0ผู0เรียนได0เรียนรู0อย4างเต็มศักยภาพ
2.8 ส4งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู0เรียนที่มีความต0องการจําเป6นเศษ (ผู0พิการ ผู0ด0อยโอกาส
และผู0มีความสามารถพิเศษ) ให0เต็มตามศักยภาพด0วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.9 ส4งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต4อและการประกอบอาชีพอย4าง
เข0มแข็งต4อเนื่องและเป6นรูปธรรม
3. สรางขีดความสามารถในการแข6งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
Internation Student Assessment)
3.2 ส4งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู0เรียนสู4ความเป6นเลิศในด0านต4างๆ
3.3 ส4งเสริมการเรียนรู0เชิงบูรณาการ เช4น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering
and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร0างสรรคS
นวัตกรรมเพื่อสร0างมูลค4าเพิ่ม สอดคล0องกับประเทศไทย 4.0
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4. ส6งเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส4งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส4งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู0 การวัดและประเมินผลโดยเน0น
ให0มีการวิจัยในชั้นเรียน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร0อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
2. ร0อยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล0องกับมาตรฐานการเรียนรู0
ตัวชี้วัด เกณฑSการจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
3. ร0อยละ 80 ของผู0เรียนผ4านเกณฑSการประเมินความสามารถด0านการใช0ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
4. ร0อยละ 100 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด0วยวิธีการที่หลากหลาย
5. ร0อยละ 100 ของนักเรียนแต4ละระดับชั้นอ4านออกเขียนได0ตามเกณฑSที่ สพฐ.กําหนด
6. ร0อยละ 100 ของนักเรียนอ4านหนังสือตามเกณฑSที่ สพฐ.กําหนด
7. ร0อยละ 100 ของผู0เรียนมีทักษะแห4งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู0ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ
ความต0องการและบริบทของแต4ละพื้นที่
8. ร0อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว4าร0อยละ 50 มากกว4าปการศึกษาที่ผ4านมา
9. ร0อยละ 50 ของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต0นได0รับการเตรียม
ความพร0อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
ยุทธศาสตร*ที่ 3 ส-งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอย6างมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เช6น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personal Enhancement Based on
Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห4งการเรียนรู0ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
1.3 การเรียนรู0ผ4านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน6วยงานที่เกี่ยวของ
ดังนี้
2.1 การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแต4งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
2.2 การสร0างแรงจูงใจให0ครูและบุคากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร0อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได0รับการพัฒนา
2. ร0อยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบการ
บริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร*ที่ 4 ขยายโอกาสการเข5าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู5อย-างมีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 ส4งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให0ได0รับโอกาสในการเข0ารับบริการทางการศึกษาอย4าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร0างความเข0มแข็งของระบบการดูแลช4วยเหลือนักเรียน ระบบส4งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ0มครองนักเรียน และการสร0างภูมิคุ0มกันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
2.1 ประสานหน4วยงานที่เกี่ยวข0อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สําหรับเด็กด0อยโอกาส
ที่ไม4อยู4ในทะเบียนราษฎร เช4น เด็กไร0สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต4างด0าว เด็กไทยที่ไม4มีเลขประจําตัว
ประชาชน เป6นต0น
2.2 ส4งเสริมสนับสนุนการใช0เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให0ครอบคลุมทุกพื้นที่อย4างทั่วถึง
เช4น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ4านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning information
technology : DLTV), การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด0วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ4านดาวเทียม
(Distance Learning Television : DKTV)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร0อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได0รับโอกาสในการเข0ารับบริการทางการศึกษาอย4างทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค
2. ร0อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได0รับโอกาสในการศึกษาต4อขั้นพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร*ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร5างคุณภาพชีวิตที่เป;นมิตรกับสิ่งแวดล5อม
แนวทางการพัฒนา
1. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส4งเสริม สนับสนุนการสร0างจิตสํานึกรักษSสิ่งแวดล0อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน0อมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู4การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
1.2 ส4งเสริม สนับสนุนให0สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู0 แหล4งเรียนรู0 และ
สื่อการเรียนรู0ต4างๆ ที่เกี่ยวข0องกับการสร0างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป6นมิตรกับสิ่งแวดล0อม
1.3 สร0างเครือข4ายความร4วมมือกับภาคส4วนต4างๆ ในการอนุรักษSทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล0อม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร0อยละ 100 ของผู0เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญ
ของการดําเนินชีวิตที่เป6นมิตรกับสิ่งแวดล0อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกตSใช0หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.ราชบุรี เขต 1 40

ยุทธศาสตร*ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส-งเสริมการมีส-วนร-วมในการจัดการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสู4การปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค4าใช0จ4ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข0าถึงได0
1.4 สร0างความเข0มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช4น โรงเรียนที่
ประสบป[ญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล0บ0าน), โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน
ห0องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล
1.5 ส4งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให0เข0มแข็ง
1.6 ยกย4องเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองคSคณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษS
2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส6วนร6วม
2.1 ส4งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช0พื้นที่เป6นฐาน (Area-base
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เป6นต0น
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาร4วมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และสํานักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร0างความเข0มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข4าย เช4น เครือข4าย
ส4งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยSพัฒนากลุ4มสาระการเรียนรู0 สหวิทยาเขต กลุ4มโรงเรียน
2.4 ส4งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด0านพลังประชารัฐอย4างต4อเนื่อง และยั่งยืน
3. ส6งเสริมการมีส6วนร6วมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ส4งเสริม สนับสนุนผู0ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน ให0มีความรู0 ความเข0าใจ สร0างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมีส4วนร4วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู0เรียน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. อัตราการออกกลางคันของผู0เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม4เกินร0อยละ 0.1
2. ร0อยละ 100 ของสถานศึกษาและหน4วยงานทุกระดับร4วมกันส4งเสริมสนับสนุนให0ผู0ปกครอง
ชุมชน สังคม มีส4วนร4วมในการพัฒนาคุณภาพผู0เรียน
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ทิศทางแผนปฏิบัติการประจําปIงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วิสัยทัศน+

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล
มุ6งสู6การเป,นเมืองแห6งคนดี และมีคุณภาพ
“คนดี” หมายถึง คนที่มีความซื่อสัตย+ สุจริต มีความพอเพียง สามัคคี มีวินัย
“มีคุณภาพ” หมายถึง มีความรอบรู รอบคอบ มีสติป1ญญา มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในการดํารงชีวติ

พันธกิจ
ยุทธศาสตร+
การพัฒนา

แนวทาง
การพัฒนา

เพิ่มโอกาสในการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ใหแก6ประชากรวัยเรียนอย6างทั่วถึง พัฒนาผูเรียนใหเป,นบุคคลแห6งการเรียนรู มีคุณธรรม มีความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐาน
และพัฒนาสู6มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป,นไทย
1.จัดการศึกษา
2.พัฒนาคุณภาพผูเรียนและส6งเสริม
3.ส6งเสริมสนับสนุนการ 4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการ 5. จัดการศึกษาเพื่อ
6. พัฒนาระบบบริหาร
เพื่อความมั่นคง
การจัดการศึกษาเพื่อสราง
พัฒนาคุณภาพครูและ
ทางการศึกษาและการเรียนรู
เสริมสรางคุณภาพชีวิต
จัดการและส6งเสริมการมี
ขีดความสามารถในการแข6งขัน
บุคลากรทางการศึกษา อย6างมีคุณภาพ
ที่เป,นมิตรกับสิ่งแวดลอม
ส6วนร6วมในการจัดการศึกษา
1.เสริมสรางความมั่นคงของ
สถาบันหลักและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย+ทรงเป,น
ประมุข
2.ปลูกฝ1งผูเรียนดานคุณธรรม
จริยธรรมและค6านิยม
ที่พึงประสงค+

1.เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนา
ผูเรียนอย6างมีคุณภาพโดยการปรับ
หลักสูตรการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสม
2.พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
3.สรางขีดความสามารถในการแข6งขัน
4.ส6งเสริมสนับสนุนการทําวิจัยและ
นําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา

1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรู
อย6างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย
2.พัฒนาระบบการบริหาร
งานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
โดยเชื่อมโยงกับหน6วยงาน
ที่เกี่ยวของ

1.เพิ่มโอกาสการเขาถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา

1.จัดการศึกษา
เพื่อสรางเสริม
คุณภาพชีวิต

1.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ
2.สรางความเขมแข็งใน
การบริหารจัดการ
แบบมีส6วนร6วม
3.ส6งเสริมการมี
ส6วนร6วมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน
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